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1.Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Milevska
schvaluje žádost o bezúplatný převod pozemkové parcely parc. č. 373/76 o výměře 182 m2,
v k. ú. Milevsko od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2.
2. Důvodová zpráva:
Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 je vlastníkem pozemkové parcely parc. č. 373/76 o výměře
182 m2, v k. ú. Milevsko. Pozemek je součástí místní komunikace ulice Dukelská.
Město Milevsko na základě usnesení Zastupitelstva města Milevska č. 301/17, ze dne 01.11.
2017 požádalo o bezúplatný převod výše uvedeného pozemku Státní pozemkový úřad, se
sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, který byl tehdy v jeho vlastnictví.
Na základě dopisu ze dne 04.01.2018 bylo městu Milevsku sděleno, že pozemek bude
předmětem převodu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Praze. Nyní je již
pozemek v jeho vlastnictví.
Pro potřebu získání dotací na komunikace je nutné mít dotčené pozemky ve vlastnictví.
Z toho důvodu město požádá Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Praze,
Referát v Písku o bezúplatný převod pozemkové parcely parc. č. 373/76 do svého vlastnictví.
Odbor investic a správy majetku doporučuje schválit žádost o bezúplatný převod výše
uvedeného pozemku.
Po projednání v Radě města Milevska dne 06.02.2019 usnesením č. 36/19, bylo doporučeno
postoupit záležitost Zastupitelstvu města Milevska ke schválení.
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